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Belangenvereniging     TU Noord 
 
 
AFGEVEN MET ONTVANGSTBEVESTIGING 
 
Aan: 
Burgemeester en wethouders van Delft 
Postbus 78 
2600 ME DELFT 
 

Delft, 22 oktober  2008 
Betreft  
bezwaar verleende bouwvergunning 36 appartementen Charlotte de Bourbonstraat 
(voormalige Maranathakerklocatie) 
 
 
Geacht college, 
 
Hierbij maken wij bezwaar tegen de verleende bouwvergunning voor het oprichten van een 
appartementengebouw met 36 appartementen aan de Charlotte de Bourbonstraat. De 
verlening van genoemde bouwvergunning is gepubliceerd in de Stadskrant van 14 
september 2008 en wij maken graag gebruik van ons recht om binnen zes weken een 
zienswijze op dit plan bij u kenbaar te maken.  
 
Ofschoon de architectuur van het appartementengebouw van een bedroevende eenvoud is 
temidden van de omringende, in het onlangs vastgestelde bestemmingsplan tot 
cultuurhistorisch waardevolle gewaarmerkte, woonbebouwing, richt ons bezwaar zich 
voornamelijk op de parkeervoorzieningen zoals deze in het plan zijn opgenomen. 
 
Het plan voorziet in 42 parkeerplaatsen in de open lucht op eigen terrein, direct grenzend 
aan het appartementengebouw. Daarnaast zijn 18 dwarsparkeerplaatsen in de open lucht 
voorzien, direct gelegen aan de Charlotte de Bourbonstraat. Deze laatstgenoemde 
parkeerplaatsen, weliswaar in de nabijheid van het appartementengebouw, zijn niet op of 
via het terrein van het appartementengebouw ontsloten, maar zijn alle onderdeel van de 
openbare weg (Charlotte de Bourbonstraat). 
 
Tegen de parkeerplaatsen maken wij de volgende bezwaren: 
 
De parkeerplaatsen tasten de open groene ruimte om de voormalige Maranathakerk aan, 
terwijl het bestemmingsplan bedoelde deze te behouden. Het bestemmingsplan zegt bij de 
Toelichting art. 4.4.3: “De resterende onbebouwde ruimte” (bedoeld wordt buiten het 
appartementengebouw) “is van belang voor de ecologische structuur en dient zodanig te 
worden ingericht dat het een ecologische functie kan vervullen”. Deze buitenruimte wordt 
ter grootte van ca 7x het gebouwoppervlak nu ingericht als (verhard) parkeerterrein. Daarin 
is geen ecologische functie meer te herkennen. 
 
Het bestemmingsplan zegt bij de Toelichting art. 7.1.4.2: “Uitgangspunt is dat de 
herontwikkeling van het noordelijk TU-gebied de parkeerdruk in de omliggende woonwijken 
niet mag vergroten. In het ontwikkelingsplan Noordelijk TU-gebied, door de raad 
vastgesteld op 27 januari 2005, is voorts bepaald dat voor de realisatie van 
nieuwbouwwoningen in de vrije markt 100% van de parkeernorm ondergronds gerealiseerd 
moet worden (…) Het parkeren op maaiveld is in het zicht vanaf de openbare ruimte in 
beginsel alleen toegestaan op eigen grond ter plaatse van bestaande parkeerplekken, de 
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overige maaiveldparkeerplaatsen moeten uit het zicht vanaf de openbare ruimte worden 
gerealiseerd”. 
 
In het voorliggende plan zijn geen ondergrondse parkeervoorzieningen opgenomen, 
ofschoon het hier gaat om uitsluitend vrije markt appartementen. Het bestemmingsplan 
voorziet daarin wel. De bestemming Woondoeleinden (2.4) is immers bedoeld voor “wonen 
met uitzondering van parkeervoorzieningen”. Het plan is daarmee in strijd met het 
bestemmingsplan en met een door de Raad genomen besluit. 
De op maaiveld voorziene parkeerplaatsen zijn niet geprojecteerd op “bestaande 
parkeerplekken”. Bovendien zijn de “overige maaiveldparkeerplekken” niet uit het zicht 
vanaf de openbare ruimte gerealiseerd. Het plan is daarmee in strijd met het 
bestemmingsplan en een door de Raad genomen besluit. 
 
Het bestemmingsplan zegt in de Toelichting art. 7.1.4.2. dat een parkeernorm voor de 
midden/lage sector geldt van 1,5 parkeerplaats per woning. Bij 36 appartementen zou dat 
54 parkeerplaatsen vragen. Daarvan zijn er nu 42 voorzien op eigen terrein, direct 
grenzend aan het appartementencomplex. Dat zijn 12 parkeerplaatsen te weinig om aan de 
norm te voldoen. Het plan is daarmee in strijd met het bestemmingsplan. 
 
Daarnaast worden er 18 nieuwe parkeerplaatsen gerealiseerd aan de openbare weg, alle 
direct grenzend aan de Charlotte de Bourbonstraat. Tegen deze parkeerplaatsen maken wij 
bezwaar. In de eerste plaats hebben wij geen behoefte aan uitbreiding van (het aantal) 
parkeerplaatsen in onze straat. De toename van de parkeerbehoefte door nieuwbouw dient 
ons inziens (en volgens het bestemmingsplan) op eigen terrein opgelost te worden.  
In kwalitatieve zin tasten deze parkeerplaatsen bovendien het karakter van de straat ernstig 
aan. De straat is nu vormgegeven als een zeer stille, autoluwe groene laan. Er kan aan één 
zijde worden langsgeparkeerd (vanwege eenrichtingsverkeer). Deze parkeerplaatsen zijn 
(gelukkig) niet als zodanig zichtbaar gemaakt. De andere zijde is geheel groen begroeid en 
biedt uitzicht op het groene middengebied (de ecologische zone zoals het 
bestemmingsplan aangeeft) zoals dat er ook al was ten tijde van de Maranathakerk. Dit 
laankarakter past daarmee uitstekend bij het stedenbouwkundige en architectonische 
eigene van het buurtje. Juist om deze reden heeft deze buurt met zijn woningen in het 
recent vastgestelde bestemmingsplan de kwalificatie cultuurhistorisch gekregen. Het 
maken van 18 dwarsparkeerplaatsen tast dit karakter ernstig aan, waartegen wij bezwaar 
maken. 
Bovendien vormen de dwarsparkeervakken een gevaar voor voetgangers op het troittoir 
dat daarbij (achteruit) overgestoken moet worden. Het troittoir is een veelgebruikte 
voetgangersverbinding tussen de Wippolder en de binnenstad. 
Tot slot zal het ter plaatse van de te realiseren dwarsparkeerplaatsen niet meer mogelijk 
zijn (langs) te parkeren aan de overzijde van de weg, dus voor de huidige bewoners ter 
plaatse van de bestaande woningen. Het straatprofiel is te smal om zowel langsparkeren 
als uitrijden bij dwarsparkeren mogelijk te maken.  
Dus ook om veiligheidsreden en functionele reden maken wij bezwaar tegen de aanleg van 
deze parkeerplaatsen. 
 
Het heeft ons overigens verbaasd dat over de aanleg en inrichting van de buitenruimte, 
m.n. de openbare ruimte en de aanpassing van het straatprofiel, geen enkel overleg of 
voorlichting van de kant van de gemeente is geweest richting de bewoners. Dit temeer daar 
enige jaren geleden (2006 en begin 2007) een projectleider van de gemeente (de heer 
Sietse Wierda) zich, met positieve intenties en waardering van onze zijde, als 
contactpersoon naar de bewoners had opgeworpen.  
 
Tot slot. Tegen het bestemmingsplan lopen nog beroepsprocedures bij de Raad van State. 
Zolang de RvS daarover geen uitspraak heeft gedaan, verzoeken we u de bouwvergunning 
in te trekken in afwachting van de eventuele goedkeuring van de RvS op het aantal te 
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realiseren woningen in het kader van de bezwaren i.v.m. verkeer, geluid, fijnstof en 
dergelijke, en niet op voorhand tot realisering van extra woningen in dit gebied over te 
(laten) gaan.  
 
Wij verzoeken u om bovengenoemde redenen de verlening van de bouwvergunning te 
heroverwegen en deze bij het plan in deze vorm in te trekken. Wij willen u erop attent 
maken dat ons inziens volgens de Algemene wet bestuursrecht (art. 6:8) de termijn 
waarbinnen bezwaar aangetekend moet worden, aanvangt met ingang van de dag na die 
waarop het besluit op de voorgeschreven wijze is bekend gemaakt (i.c. in Delft op Zondag 
van 14 september 2008). Dit in tegenstelling tot het de in de krant genoemde ingaan van de 
termijn vanaf het verlenen van de vergunning. 
 
Indien B&W de bouwvergunning handhaaft, zullen wij niet schromen bij de eerste 
voorbereidingen voor de bouw een voorlopige voorziening aan te vragen. 
 
Wij zijn verder gaarne bereid met u in overleg te treden om een voor alle partijen 
aantrekkelijke openbare ruimte, en met name oplossingen voor de parkeervoorzieningen, 
te vinden.  
 
 
Hoogachtend, 
 
 
Maartje Martens 
Secretaris 
 


